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Wstęp

Negocjacje są procesem mającym istotne znaczenie w  osiąganiu celów zarówno 
przez osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Szczególnego znaczenia negocjacje 
nabierają w warunkach globalizacji, kiedy w odniesieniu do poszczególnych sektorów 
mamy do czynienia z  procesami współprojektowania i  wytwarzania produktów oraz 
promocji i  dystrybucji produktów na skalę światową. Globalizacja ekonomiczna to 
długofalowy proces integrowania, scalania działalności gospodarczej podmiotów dla 
osiągania, w  sposób efektywniejszy niż konkurenci, celów rozwojowych, społecznych 
i ekonomicznych, finansowych czy rynkowych. W wyniku tego procesu powstają wie-
lopoziomowe systemy podmiotów, o  wymiarze ponadnarodowym, ponadkontynen-
talnym, międzysektorowym czy subsektorowym, powiązanych licznymi zależnościami 
wewnątrzsieciowymi i zewnątrzsieciowymi1. Źródłem przewagi konkurencyjnej współ-
czesnych przedsiębiorstw są zasoby i kompetencje, którymi one dysponują, warunkujące 
ich atrakcyjność w globalnych relacjach sieciowych i determinujące ich akces, co z kolei 
stanowi o sile przetargowej i/lub przedmiocie procesów negocjacyjnych. 

Negocjacje są procesem społecznym służącym rozwiązywaniu sprzeczności inte-
resów między współzależnymi stronami, dzięki któremu otrzymują to, czego pragną, 
przez oferowanie posiadanych wartości, co wydaje się szczególnie ważne i interesujące 
w przypadku przedsiębiorstw sektora innowacyjnych, konwergentnych multiproduktów 
komputerowych, będących przedmiotem opracowania.

Celem artykułu jest ukazanie miejsca negocjacji i ich zakresu w procesie konfiguracji 
wartości dla klienta. Przedstawione zostały model i struktura multinegocjacji w procesie 
osiągania celów sieci przez koordynację relacji w subsieci, a  także warunki satysfakcji 
klienta w obszarze zintegrowanych multinegocjacji w sieci.

W warstwie teoretycznej artykułu posłużono się metodą jakościowej analizy opi-
sowej. Podmiotami badań są firmy o  multisektorowym charakterze działania, zna-
czące pod względem udziału w sektorze produktów informatycznych, wyodrębnione 
z rankingów specjalistycznych czasopism branżowych, będące liderami (promotora-
mi) relacji sieciowych.
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Subsektorowy i międzysektorowy ekosystem negocjacji 
biznesowych w sektorze produktów informatycznych

Ekosystem biznesu (ang. business ecosystem) to powiązane w całość działalności wie-
lu zróżnicowanych branżowo przedsiębiorstw. Oznacza współdzielenie tej samej wizji 
przedsięwzięcia, zawieranie sojuszy, negocjowanie umów i  nawiązywanie komplekso-
wych relacji na poziomie zarządzania itp.2 

Potrzeba klienta indywidualnego i biznesowego w zakresie zintegrowanej transmi-
sji głosu, obrazu i danych, niezależnie od rodzaju wykorzystywanych sieci i odległości 
pomiędzy abonentami, spowodowała konieczność oferowania konwergentnych3 pro-
duktów i usług, służących do ich świadczenia, będących wymogiem konkurencyjności 
w zintegrowanym sektorze telefonii stałej i komórkowej, sprzętu i sieci komputerowych 
oraz mediów, co stanowi o międzysektorowym charakterze produktów informatycznych. 

RySUNeK 1. Podmioty tele-info-medialnego ekosystemu/sieci biznesu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Nowe usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne a rynek w Polsce, ISI Emer-
ging Markets Polska, www.securities.com, 05.04.07.
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Ponieważ produkt materialny (komputer) zaspokaja potrzeby klienta tylko z towa-
rzyszącą mu usługą (oprogramowanie, a także montaż, instalacja), stanowi to już o zna-
mionach systemowości subsektorowej produktu komputerowego. Oferta systemowa jest 
realizowana przez podmiot jednocześnie funkcjonujący w subsektorach sektora kompu-
terowego: produkcji/montażu, usług integratorskich, szkoleniowych, dystrybucji itp. lub 
przez kilka przedsiębiorstw – uczestników tych subsektorów, wchodzących w związek 
sieciowy4. Dlatego w tym przypadku możemy mówić o ekosystemie biznesu. 

Sieci przedsiębiorstw tworzą w powiązaniu pewną wartość dodatkową w stosunku 
do wartości stanowiącej sumę działań indywidualnych podmiotów. Synergia jest czynni-
kiem generującym wzajemną atrakcyjność podmiotów współdziałania i jako taka kon-
stytuuje sieć międzyorganizacyjną, subsektorową i międzysektorową, jak to ma miejsce 
na rynkach produktów informatycznych (rysunek 1). 

Działania sieciowe podejmowane dla tworzenia systemowej wartości wymagają:
 • efektywnej komunikacji,
 • zarządzania informacją o produkcie,
 • przepływów wiedzy,
 • koordynacji procesów projektowania i wytwarzania produktu,
 • skoordynowanego planowania i operacjonalizowania zadań,
 • optymalizacji działań i umiejętności rozwiązywania konfliktów.

W zarządzaniu siecią wartości5 danego ekosystemu biznesu przede wszystkim zwra-
ca się uwagę na cztery aspekty: konfigurację, koordynację, negocjacje i kontrolę. Kon-
figuracja sieci związana jest ze strukturą produktu, czasem realizacji operacji, kosztami 
transportu i  bieżącymi przepływami strumieni. Kluczowe wydaje się umiejętne syn-
chronizowanie procesów i ogniw realizujących te procesy. Dlatego koordynacja w sieci 
sprowadza się do planowania przepływów materiałów, dystrybucji, kontroli innowacyj-
ności ogniw i wymiany informacji. Źródłem sukcesu w relacjach sieciowych jest zaan-
gażowanie rozwiązań technologicznych sprzyjających przepływowi strumieni, przede 
wszystkim informacji i wiedzy, w postaci komputerowych systemów wymiany informa-
cji i dystrybucji wiedzy oraz kontroli. Kierunki i wartość przepływów są efektami wielo-
aspektowych i wielostronnych negocjacji. 

Wymiary negocjacji sieciowych

Negocjacje są procesem społecznym służącym rozwiązywaniu sprzeczności intere-
sów między współzależnymi stronami, dzięki któremu otrzymują to, czego pragną przez 
oferowanie posiadanych wartości. Negocjacje mają charakter strukturalny, tym bardziej 
w globalnych układach sieciowych angażują podmioty sieci i odpowiednie zbiory ne-
gocjowanych spraw. Ze względu na wielopoziomowość rozmów, można w ramach sieci 
negocjacji wyodrębnić powiązane zestawy negocjacji. 
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W strukturach sieciowych negocjacje mogą się odbywać na dwóch płaszczyznach:
1) negocjacje wewnątrzsieciowe, między uczestnikami sieci – intrasieciowe/intraorga-

nizacyjne negocjacje, w tym negocjacje w ramach rdzenia sieci, kręgu sieci i negocja-
cje między uczestnikami rdzenia i kręgu sieci,

2) negocjacje międzysieciowe, między uczestnikami różnych sieci – intersieciowe ne-
gocjacje, w tym negocjacje z potencjalnymi uczestnikami sieci.
Negocjacje intrasieciowe stanowią proces komunikowania ukierunkowany na 

wymianę walorów i rozwiązywanie konfliktów powstałych w ramach realizacji relacji 
sieciowych, umożliwiający współdziałanie podmiotów w celu przetrwania i rozwoju 
sieci w długim okresie. Kapitał sieci wykorzystany jest najefektywniej w warunkach 
harmonizacji interesów wszystkich uczestników sieci, osiąganej przez negocjacje 
integratywne, z  poszanowaniem podmiotowości i  interesu zaangażowanych stron. 
W  tym kontekście negocjacje są procesem permanentnie wpisanym w  działalność 
sieci, kształtującym pozytywne relacje między uczestnikami. Szczególny charakter 
będą nosiły negocjacje z podmiotami sieci, których kompetencje wnoszone do sieci 
wartości są unikatowe, poprawiające efektywność i budujące kluczową przewagę kon-
kurencyjną. Siła przetargowa takich podmiotów powoduje, że przedmiotem negocja-
cji może być partycypacja w zarządzaniu siecią, w marży zysku, dostępie do walorów 
promotora – koordynatora sieci itp. 

Negocjacje międzysieciowe to proces komunikowania ukierunkowany na likwi-
dowanie rozbieżności interesów i  koordynację działań w  kontaktach biznesowych 
przedsiębiorstw działających w różnych sieciach lub poza nimi, na krajowym i mię-
dzynarodowym rynku dóbr i usług. Każdorazowo celem takich negocjacji jest osią-
gnięcie korzyści przez podmioty podejmujące negocjacje. Postrzegane możliwości 
współpracy i  potencjalne korzyści stanowią podstawę rozpoczęcia negocjacji. Ne-
gocjacje międzysieciowe stanowią narzędzie kształtowania warunków współpracy, 
w sytuacji konfliktu interesów. Przyczyny międzysieciowych negocjacji to negocjo-
wanie w celu pozyskania partnera handlowego i poprawa efektywności oraz konku-
rencyjności sieci6. Negocjacje są w tym przypadku narzędziem uzgodnień, procesem 
określania warunków, na jakich strony będą skłonne dokonać wzajemnie pożądanej 
wymiany. Druga grupa przyczyn negocjacji międzysieciowych wiąże się z funkcjo-
nowaniem w stale zmieniającym się otoczeniu, co powoduje zastosowanie nowych 
form i sposobów prowadzenia działalności gospodarczej, której inicjacji i realizacji 
towarzyszą negocjacje.

Siła negocjacyjna podmiotów sieci względem siebie, czy w relacjach zewnętrznych, 
i/lub pionów organizacyjnych w  procesie podejmowania decyzji w  przedsiębiorstwie 
może wynikać z:

 • szacunku, uwarunkowanego pozycją rynkową i kulturą organizacyjną, 
 • pozycji eksperta, posiadającego unikalną wiedzę, niezbędną do funkcjonowania 

w określonych warunkach,
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 • uregulowań prawnych, zawartych w umowach porządkujących relacje między pod-
miotami,

 • stosowania nagród i premiowanego sposobu traktowania kooperantów, za określo-
ne zachowania rynkowe,

 • przymusu, związanego z  strategicznym uzależnieniem przedsiębiorców względem 
siebie.
Powodowanie określonych działań innych uczestników sytuacji konfliktowej nie 

jest możliwe bez dysponowania określonym wyżej, którymkolwiek źródłem władzy7. 
W związku z tym można mówić o trzech sposobach realizacji relacji w sieci:
1) metoda autorytarna; polega na tym, że jedna ze stron narzuca swoje rozwiązanie 

przez podjęcie decyzji według zasady „ja wiem lepiej”; działanie takie podejmują 
najczęściej osoby dominujące, posiadające władzę;

2) metoda liberalna; sprowadza się do nieingerowania w sytuacje konfliktowe i po-
zostawiania spraw „własnemu biegowi”; sposób ten przyczynia się do podej-
mowania bezcelowych działań lub anarchii, rzadziej zaś sprzyja rozwiązaniom 
twórczym;

3) metoda „bez porażek”; to opanowanie konfliktu dzięki współpracy dwustronnej 
i przyjęcie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony; nikt nie stosuje siły ani wal-
ki, nie ma pokonanych, bowiem obie strony zwyciężają.
Negocjacje odgrywają tym ważniejszą rolę, im dłuższy horyzont czasowy dotyczy 

relacji sieciowej, im więcej kooperantów, wnoszących kluczowe wartości z punktu wi-
dzenia konkurencyjności systemowego wyrobu gotowego, im większa skłonność do wyj-
ścia z sieci wysoce autonomicznych jednostek i niskie bariery zmiany. Promotor tworzy 
warunki do kooperacyjnych negocjacji i kontroluje ich efekty8.

Do negocjacji dochodzi, gdy między stronami, poza pewnym napięciem wynika-
jącym z różnic interesów, istnieje współzależność, tzn. obie strony w pewnym stopniu 
potrzebują tego, co do zaoferowania ma druga strona. Potrzeby te, w pewnym uprosz-
czeniu, można sprowadzić do: zwiększenia przychodów, obniżenia kosztów sieci i po-
szczególnych uczestników. Sugeruje to istnienie obszarów stałego konfliktu interesów 
(np. w  zakresie ceny). W  sytuacji zdominowanej przez konflikt interesów, gdzie ob-
szar wspólny jest ograniczony, strony relacji sieciowej będą ograniczać zaufanie i dbać 
o własne interesy. 

Strategie negocjacji zależą od struktury sieci i  relacji zachodzących między jej 
uczestnikami9. Złożoność sieci może skłaniać do budowania koalicji, dla zwiększe-
nia siły przetargowej w sieci. Promotorzy sieci, ze względu na swą siłę przetargową, 
zazwyczaj kierują przebiegiem negocjacji. Siła przetargowa w sieci negocjacji rośnie 
wprost proporcjonalnie do wielkości posiadanych kompetencji i  wiedzy. Negocja-
cjom zewnętrznym zawsze towarzyszą dyskusje i  obiekcje wewnątrzsieciowe i/lub 
wewnątrzorganizacyjne, wynikające np. z oporu przed zmianą, obawy o zajmowaną 
pozycję w sieci itp.
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Strona asymetrycznych negocjacji sieciowych o większej sile przetargowej będzie 
stosować strategie rywalizacji i/lub unikania relacji a oponent o niższej sile przetargo-
wej będzie unikać i ustępować. Negocjacyjna strategia współpracy w sieci realizowana 
jest, gdy spełnione są następujące warunki: obszar wspólnych interesów stron jest zna-
czący i subiektywnie większy niż rozłączne interesy indywidualne, siła negocjacyjna 
stron jest porównywalna10.

Miejsce i rola negocjacji w sieci wartości

Negocjacje w sieciach wartości generalnie pełnią funkcję koordynacyjną i rozjemczą 
(rysunek 2). Obejmują one działania zmierzające do:

 • wypracowania rozwiązania akceptowalnego przez uczestników sieci wartości, bez 
względu na relacje interpersonalne oponentów, ich emocjonalne zaangażowanie 
i wzajemne zaufanie11,

 • osiągnięcia porozumienia pomimo presji czasu, wynikającej czy to z zastosowania 
technik manipulacyjnych przez oponenta, czy też dynamiki otoczenia oraz koniecz-
ności zakomunikowania osiągnięć pozostałym uczestnikom sieci12,

 • optymalizacji przepływów, również dzięki informatyzacji relacji autonomicznych13,
 • przekonania negocjatorów, reprezentujących kluczowe wartości dla sieci i  różne 

preferencje, co do możliwości osiągnięcia zwielokrotnionej wartości synergicznej 
i korzyści dla każdego z uczestników14.
Działania te wynikają ze złożoności i zróżnicowania struktury preferencji uczestni-

ków sieci, która ma swoje podłoże w wartości korzyści/zwrotu za zaangażowanie w sieci. 
Umiejętność określenia preferencji partnera sprzyja optymalizacji procesów tworzenia 
nowego produktu w sieci wartości.

Proces rozpoczyna się określeniem modelu decyzji i ról negocjacyjnych wszystkich 
uczestników w relacjach sieciowych. Przede wszystkim określa się uczestnika o statusie 
lidera/promotora oraz oponenta. Funkcją lidera jest wygenerowanie propozycji wyj-
ściowej o  pożądanej wartości sieciowej. Oponent reprezentuje stanowisko i/lub jego 
rozwiązania alternatywne, pozwalające uzyskać oczekiwany zwrot za zaangażowanie 
w  sieci wartości. W  związku z  często odmiennie rozumianą użytecznością wartości 
przez oponenta komunikacja w  negocjacjach pozwala określić strukturę preferencji 
oponenta i wznowić relacje na bardziej pożądanych warunkach. Celem jest zwiększe-
nie wartości pożądanej przez oponenta, będącej warunkiem realizacji relacji sieciowej, 
przy utrzymaniu wartości określonej przez lidera sieci. Ten interaktywny proces jest 
kontynuowany, aż do czasu osiągnięcia optymalnego poziomu wartości, satysfakcjonu-
jącego negocjatorów. Rezultaty negocjacji z poszczególnymi uczestnikami sieci muszą 
być zsynchronizowane z efektami, jakich uzyskania oczekuje się w procesie kreowania 
wartości w sieci ogółem.
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RySUNeK 3. Model symultanicznych multinegocjacji w sieci wartości

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Ciao, X. You, A. Kumar, An agent-based framework for collaborative negotiation in 
the global manufacturing supply chain network, „Robotics and Computer-Integrated Manufacturing” 2006, No. 22, s. 239–255.
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Negocjacje w tradycyjnym ich ujęciu obejmują etap inicjacji relacji, zasadnicze usta-
lenia i finalne decyzje. W modelu multinegocjacji sieciowych proces rozmów odbywa 
się symultanicznie z wieloma kontrahentami – współrealizatorami produktu sieciowego, 
dla osiągnięcia ostatecznego celu zaspokojenia potrzeb klienta15.

Odpowiedzią na potrzeby klienta jest nawiązanie relacji z dostawcami, stosownie 
do zapotrzebowania (MRS), z uwzględnieniem zdolności produkcyjnych i własnych za-
sobów. Promotor w tym układzie zapobiega wewnętrznym konfliktom, które mogłyby 
wynikać z ewentualnego powielania zadań, w związku z realizacją celu sieci jako wiązki 
subcelów skonfigurowanych z możliwościami/wartościami partnerów sieci. 

W sytuacji braku możliwości realizacji relacji z kooperantem, ze względu na braki 
czy opóźnienie, konieczne jest nawiązanie relacji z innym dostawcą, w ramach subsieci, 
który dzięki wynegocjowaniu atrakcyjnych warunków, pozwoli uniknąć zaburzeń w re-
alizacji procesów biznesowych sieci, dla zaspokojenia potrzeb jej klientów (rysunek 4).

RySUNeK 4. Struktura multinegocjacji w procesie osiągania celów sieci przez koordynację 
relacji w subsieci

Źródło: F. Lin, Y. Lin, Integrating multi-agent negotiation to resolve constraints in fulfilling supply chain orders, „Electronic 
Commerce Research and Applications” 2006, No. 5, s. 313–322.
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RySUNeK 5. Warunki satysfakcji klienta w procesie zintegrowanych multinegocjacji w sieci

Źródło: F. Lin, Y. Lin, Integrating multi-agent negotiation to resolve constraints in fulfilling supply chain orders, „Electronic 
Commerce Research and Applications” 2006, No. 5, s. 313–322.



Negocjacje w sieci wartości na przykładzie symultanicznych multinegocjacji... 401

RySUNeK 6. Karta przepływów w kooperacyjnych negocjacjach sieciowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Ciao, X. You, A. Kumar, An agent-based framework for collaborative negotiation 
in the global manufacturing supply chain network, „Robotics and Computer-Integrated Manufacturing” 2006, No. 22, s. 250.
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Celem negocjacji w subsieci jest wynegocjowanie takich warunków, które nie na-
ruszą relacji w sieci i pozwolą usatysfakcjonować klienta na takim samym lub wyższym 
poziomie. Czasami wynik negocjacji z poddostawcami wartości w sieci powoduje ko-
nieczność renegocjacji warunków ze zleceniodawcą w sieci i/lub klientem (rysunek 5), 
co stanowi krańcowo negatywne rozwiązanie.

W powyższym modelu zwraca się uwagę na znaczącą rolę menedżerów funkcyjnych: 
promotora (menedżera koordynatora), menedżera kontraktu, menedżera ds. przepływu 
informacji i menedżera ds. negocjacji.

Kooperacyjne negocjacje sieciowe obejmują cztery fazy: dekompozycji celów i za-
dań, zaproszenia do negocjacji, przedstawienia propozycji/oferty i decyzji. Promotor 
określa menedżerów kontraktu w  celu realizacji wiązki zadań wynikających z  zapo-
trzebowania na określony produkt systemowy. Każdy menedżer kontraktu przystępuje 
do realizacji zadania, z  uwzględnieniem parametrów wartości zdefiniowanych przez 
promotora. Menedżer kontraktu dokonuje wyboru potencjalnych współrealizatorów 
przedsięwzięcia. Grupa negocjatorów negocjuje warunki z  potencjalnymi kooperan-
tami na zasadach określonych przez promotora, w celu optymalizacji wartości zgodnie 
z celem sieci.

Zakończenie

Negocjacje są procesem wieloaspektowym i wielofunkcyjnym, prowadzonym w róż-
nym stylu, ze względu na opisujące je parametry i uwarunkowania. Strategia negocjacji 
to pewien zasób środków i metod prowadzących do osiągnięcia zaplanowanych celów, 
jest to koncepcja prowadzenia rozmów, której realizacja daje wysokie prawdopodobień-
stwo osiągnięcia celów negocjatora.

W  modelu multinegocjacji sieciowych proces rozmów odbywa się symulta-
nicznie z  wieloma kontrahentami – współrealizatorami produktu sieciowego, dla 
osiągnięcia ostatecznego celu zaspokojenia potrzeb klienta. Negocjacje pełnią rolę 
integratywną ze względu na potrzebę pogodzenia interesów klienta, kontrahenta/ 
/dostawcy i  danego przedsiębiorcy. Ponadto koordynują cele subsieci z  relacjami 
sieci i jednocześnie satysfakcjonują klienta na dotychczasowym lub wyższym pozio-
mie. Istotną rolę w tym układzie odgrywa promotor, który zapobiega wewnętrznym 
konfliktom, wynikającym z ewentualnego powielania zadań, w związku z realizacją 
celu sieci jako wiązki subcelów skonfigurowanych z  możliwościami/wartościami 
partnerów sieci/subsieci. 
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The negotiations in value-net in the case  
of simultaneous multi-negotiations in the IT sector

Summary

The negotiations are the multi-level and multi-aspects process of achievement the 
expected results. It plays a very important part in net-enterprises, which have collabo-
rated in business eco-system, especially in the IT sector. In this case, the process of doing 
business is simultaneous with many partners-competitors, to meet the needs of clients. 
The leader of value-net should coordinate the goal of enterprises, sub-net enterprises, 
net-enterprises, and outside-net enterprises, by efficiency negotiations. It is very impor-
tant, because the net-negotiations comprise the difficult process of integration between 
efficiency of suppliers and customers markets.


